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RESUMO 

Com o objetivo de avaliar a relação entre o peso de ovos e a taxa de eclodibilidade e 
o peso do pintinho de linhagem caipira, foi realizado um experimento na Central de 
Incubação de ovos do Governo do Estado do Acre, localizada nas dependências do 
Parque de Exposições Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco em Rio 
Branco, Estado do Acre. Os ovos, em um total de 900, foram pesados em balança 
digital com precisão de 0,01 Kg e divididos em três categorias de peso: de 62-65 
gramas (pequenos); de 66-69 gramas (médios) e de 70-73 gramas (grandes). As 
categorias de peso ficaram identificadas por pequenos (P), médios (M) e grandes 
(G). Foram avaliados: o peso dos pintinhos após o nascimento e a taxa de eclosão 
dos ovos. Os ovos de cada categoria foram divididos em 10 grupos de 30 ovos. As 
médias de cada grupo foram submetidas ao Programa computacional SISVAR 
(2011) e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%).  Como resultado 
observou-se que ovos grandes apresentam pintinhos com maior peso ao primeiro 
dia de vida, no entanto, a melhor taxa de eclosão foi registrada para ovos da 
categoria pequenos. A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que o peso do ovo 
influenciou no peso do pinto ao nascer e na taxa de eclosão. 
PALAVRAS- CHAVE : avicultura, incubação, ovos, produção animal. 
 

WEIGHT INFLUENCE OF EGG ON CHICKEN WEIGHT IN HATCHE RY 
 

ABSTRACT 
In order to assess the relationship between egg weight and hatchability rate and the 
weight of the rustic line of chick, an experiment was conducted in the Incubation 
Center eggs government of Acre, located on the premises of the Exhibition Grounds 
Marshal Humberto de Alencar Castelo Branco in Rio Branco, Acre. Eggs in a total of 
900, were weighed on a digital scale with precision of 0.01 kg and divided into three 
weight categories: 62-65 grams of (small); of 66-69 grams (medium) and 70-73 
grams (large). The weight classes were identified by small (P), medium (M) and large 
(L). They evaluated the weight of chicks after birth and the hatching rate of eggs. The 
eggs in each category were divided into 10 groups of 30 eggs. The average of each 
group were subjected to computational program SISVAR (2011) and the averages 
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compared by Tukey test (5%). As a result it was observed that large eggs chicks 
have more weight to the first day of life, however, the best rate of hatching was 
recorded for small category eggs. From the results, it was concluded that the egg 
weight influenced the chick weight at birth and hatching rate. 
KEYWORDS: Poultry, Incubation, Eggs, Animal Production. 
 
 

INTRODUÇÃO 
A origem da galinha se deu há aproximadamente 150 milhões de anos na 

Índia. Ao longo dos anos a avicultura se modernizou e hoje representa uma das 
maiores fontes de proteína de origem animal para a alimentação humana. O 
desenvolvimento da avicultura caipira se deve a vários fatores, dentre os quais, 
pode-se citar o rápido giro de capital, a alta lotação por unidade de abrigo, o 
aproveitamento de área que dificilmente poderiam ser utilizadas para a produção 
animal ou vegetal, baixo investimento inicial e manejo fácil (COTTA, 2010).  

O Brasil atualmente é um dos maiores produtores e exportadores de 
frangos de corte inteiro ou em partes e para tal, buscou a modernização e empregou 
instrumentos, tais como: manejo adequado do aviário, sanidade, alimentação 
balanceada, melhoramento genético, conforto térmico e produção integrada. Para se 
obter qualidade técnica em todas as etapas da cadeia produtiva, foram feitas 
parcerias entre indústrias e avicultores que resultaram em redução dos custos de 
transação e qualidade dos produtos, além de atender às demandas dos 
consumidores de todo o mundo (EMBRAPA, 2011). 

A incubação é um dos setores da avicultura que ocupa extrema 
importância e que há alguns anos, deixou de ser considerada apenas uma etapa 
necessária, tornando-se uma etapa estratégica dentro de todo o complexo avícola. 
Uma excelente maneira para a obtenção de pintinhos de um dia é através da 
incubação artificial, esta apresenta excelentes resultados principalmente pelo fato de 
que pode ser feita durante todo o ano, a galinha para realizar o choco só o faz 
quando sente a necessidade fisiológica para isso.  

Responsáveis pela produção de ovos que irão gerar os frangos de corte, 
as matrizes pesadas, são animais que gerarão seres vivos e não produtos para 
consumo humano diretamente. No entanto, necessitam também de adequado 
controle sanitário e cuidados zootécnicos. Fatores como o desconforto térmico 
influenciam diretamente no desempenho produtivo das aves mais velhas, no que diz 
respeito à produção de ovos e não afetando a taxa de eclosão (FURTADO et  al., 
2011).  

Dependendo do peso do ovo, pode ser que haja uma influência no peso 
do pinto. Isso é explicado por vários fatores: a composição química do ovo é afetada 
com a progressão da idade da matriz, pintinhos oriundos de matrizes em início de 
produção tendem a apresentar desenvolvimento inferior daqueles oriundos de 
matrizes mais velhas, pois os ovos contém menor quantidade de albúmen e gema e 
maior densidade do albúmen (PAIVA et al. 2010).  

Segundo MAIORKA (2003) e TEIXEIRA et al., (2012), considerando que o 
peso ao nascimento está correlacionado com os componentes dos ovos, a 
uniformização dos ovos é praticada para homogeneizar o nascimento, mas a 
seleção genética das características de qualidade dos ovos é associada 
negativamente com a taxa de postura, em outras palavras, a melhoria obtida pela 
seleção pode causar uma redução na produção de ovos. 
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A incubação é inteiramente um processo de troca de calor, e o seu resultado 
depende da relação de diferenças entre a temperatura do embrião e do ar na 
incubadora, desta forma, o incubatório é responsável por disponibilizar para o 
mercado, pintinhos que apresentem um excelente desempenho zootécnico 
(TEIXEIRA et  al., 2012).  

Segundo BARRACHO et al., (2010), a queda na eclodibilidade de pintos de 
corte pode ser influenciada pelas condições ambientais como: a baixa velocidade do 
ar, alta umidade relativa do ar, alta contaminação por fungos, alta concentração de 
CO2 e baixa temperatura, tanto do incubatório como no nascedouro.  

O sucesso do processo de incubação depende, em primeiro lugar da 
qualidade da matéria-prima (ovos férteis) fornecida pelas granjas de matrizes, que 
devem garantir a qualidade física e química dos ovos a serem incubados.  A prática 
de manejo como seleção, classificação e desinfecção de ovos devem ser realizadas, 
de forma rigorosa, pelo incubatório, pois estes métodos melhoram os índices de 
eclosão e o desempenho pós-nascimento (LAUVERS et al., 2011). 

Os valores de herdabilidade no que diz respeito ao peso de gema e ao peso 
da casca mostram um aspecto importante, que não vem recebendo atenção por 
parte dos produtores e pesquisadores, que seria em relação à eclodibilidade dos 
ovos. O atraso ou a extensão no tempo de incubação pode reduzir a eclodibilidade, 
quando o manejo estabelece a retirada num tempo pré-fixado (TEIXEIRA et  al., 
2012).  

A principal meta do incubatório é transformar biologicamente ovos férteis em 
pintos de um dia no volume, prazo e qualidade desejados, por esse motivo, para a 
incubação das aves deve se buscar incubatório idôneo que forneça pintos saudáveis 
e de boa qualidade, com aspecto ativo, olhos e canelas brilhantes, umbigo bem 
cicatrizado, tamanho e cor uniforme, plumagem seca e macia e sem empastamento 
da cloaca (BARRACHO et  al., 2010). 

Segundo LEANDRO et al. (2006), o peso do pinto ao primeiro dia, tem 
influência sobre o peso dos frangos aos 35 dias de idade, e concluiu que pintos com 
peso inferior a 40 gramas, resultam em frangos mais leves quando abatidos com 42 
dias de idade. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do peso do ovo 
sobre a eclodibilidade e peso de pintinhos ao nascimento.  
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho foi realizado na Central de Incubação de ovos do 

Estado do Acre, localizada nas dependências do Parque de Exposição Marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco, localizado na Rodovia AC 40 Km 1, na cidade 
de Rio Branco, Estado do Acre. O município de Rio Branco está localizado entre as 
coordenadas 9°58'29" latitude sul e a 67°48'36" lon gitude oeste, numa altitude de 
153 metros acima do nível do mar, o clima é equatorial, temperatura média anual em 
torno dos 25 °C e precipitação de chuvas anual de 2 .000mm.  

Os ovos utilizados pela Central de Incubação não são produzidos no 
Estado do Acre, são adquiridos do Estado de São Paulo, são separados de acordo 
com as linhagens e transportados para o Acre em caminhões refrigerados. O 
transporte até o estado tem duração média de três dias. 

Na chegada os ovos são contados, inspecionados e desinfetados, para 
posteriormente, serem armazenados por 24 horas, antes de serem colocados nas 
incubadoras. Inicialmente foram pesados 1500 ovos para que fosse possível 
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identificar o menor e o maior peso. Com esses dados foram estabelecidas 3 
categorias de peso dos ovos. 

Posteriormente, foram pesados 900 ovos, divididos em três categorias de 
peso: de 62-65 gramas (pequenos); de 66-69 gramas (médios) e de 70-73 gramas 
(grandes). As categorias de peso ficaram identificadas por pequeno (P), médias (M) 
e grandes (G), respectivamente.  

Os ovos foram pesados um a um em balança digital com erro de 0,01 kg e 
separados em suas categorias de peso P, M ou G. Foram separados 300 ovos para 
cada categoria, essa quantidade de ovos foi considerada suficiente para a obtenção 
de resultados significativos.  

No mesmo dia, foram levados para a máquina incubadora, onde 
passaram pelo processo normal de incubação como todos os outros ovos. Os ovos 
selecionados foram colocados em bandeja própria da Central de Incubação, 
dispostos com o bico (parte mais fina do ovo) colocado para baixo. Cada bandeja 
possui capacidade para 150 ovos, por esse motivo, para cada categoria utilizou-se 
duas bandejas, totalizando os 300 ovos. 

No 18º dia, os ovos foram transferidos para o nascedouro. A eclosão 
ocorreu após três dias. É importante se tomar alguns cuidados durante o manejo dos 
ovos, pois a maneira como os ovos são colocados nas bandejas pode influenciar na 
eclosão, os ovos precisam ser colocados com a parte mais bicuda para baixo, pois 
na parte superior existe a câmara de ar, esta participa das trocas gasosas e se for 
colocada da maneira errada é possível que não ocorra o nascimento do pinto. 

Ao nascimento verificou-se a quantidade de ovos não eclodidos e o valor 
foi expresso em porcentagem dos ovos incubados e realizada a pesagem dos 
pintinhos em balança digital com precisão de 0,01 kg. Após o manejo inicial, os 
pintos foram colocados em caixas de transporte e comercializados com pequenos 
produtores avícolas de Rio Branco. 

Todos os pintos nascidos na Central de Incubação do Estado do Acre são 
vacinados, tendo como objetivo minimizar os efeitos adversos das doenças sobre a 
saúde e bem estar das aves, além de evitar a disseminação de enfermidades. Ainda 
no incubatório os pintos são vacinados contra as doenças de Marek, Gumboro e 
Bouba Aviária. A vacinação é automatizada e efetuada na nuca das aves. 

Os ovos de cada categoria foram divididos em 10 grupos de 30 ovos. As 
médias de cada grupo foram submetidas ao Programa computacional SISVAR 
(2011) e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Conforme observa-se na Tabela 1, ovos pequenos apresentam (P<0,05) 

maior número eclodidos e consequentemente maior taxa de eclosão que os ovos 
médios e grandes. Ovos grandes apresentam menor número de ovos eclodidos e 
taxa de eclosão. 
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TABELA 1  – Número de ovos incubados, número de ovos eclodidos e porcentagem 
de ovos eclodidos por categoria 

 
Categoria de Ovos Ovos 

Incubados 
Ovos Eclodidos Eclosão 

(%) 
Pequeno 300 210 a 70 a 
Médio 300 188 b 63 b 
Grande 300 174 c 58 c 
C.V. (%) - 2,18 2,26 

*Médias seguidas de letras diferentes, na coluna, diferem significativamente (P<0,05) 

 
Dos 300 ovos selecionados para a categoria pequenos obteve-se a 

eclosão de 210 unidades o que representou uma taxa de eclosão de 70%. Os ovos 
da categoria médios obtiveram uma taxa de eclosão de 63%, o que indicou o 
nascimento de 188 pintos. Este resultado contrasta com o afirmado por TEIXEIRA et 
al. (2012) em que a maior eclodibilidade foi obtida por ovos médios. 

Os ovos da categoria grandes foram os que apresentaram os piores 
índices de eclosão, pois dos 300 ovos incubados nesta categoria eclodiram 174 
ovos, sua taxa de eclosão foi de 58% o que indica uma taxa baixa ou ruim. Acredita-
se que isso ocorra devido ao fato de que ovos grandes tenham um período de 
incubação maior que os pequenos (FURTADO et al., 2011).  

A avaliação das características relacionadas à taxa de postura, ao peso 
médio individual e ao peso médio do ovo medidas em diferentes idades são 
determinantes para definir ou não o descarte dos ovos para a obtenção de pintos de 
um dia (LAUVERS et al., 2011). Peso dos ovos influenciou o peso dos pintinhos ao 
nascer conforme pode ser verificado na Tabela 2. 

 
TABELA 2 –  Peso médio dos ovos e dos pintos por categoria 

Categoria de Ovos Peso Médio dos Ovos (g) Peso dos Pintinhos (g) 
Pequeno 64,3 44,48b 
Médio 66,8 51,26a 
Grande 70,9 51,52a 
C.V. (%) - 3,25 

*Médias seguidas de letras diferentes, na coluna, diferem significativamente (P<0,05) 
 

Ovos grandes e médios geraram (P<0,05) pintinhos mais pesados ao 
nascimento, enquanto, ovos pequenos foram responsáveis por menor peso. Os ovos 
pequenos com pesos que variavam de 62 a 65 gramas tiveram uma média de peso 
de 64,3 gramas e a média do peso dos pintos desta categoria foi de 44,48 gramas 
ao nascer.  

Os ovos da categoria médios que estavam de 66 a 69 gramas ao se fazer 
o peso dos ovos chegaram a uma média de 66,8 gramas, os pintos após o 
nascimento estavam com o peso médio de 51,26 gramas. Finalizando a análise com 
a terceira categoria, onde os pesos dos ovos variavam de 70 a 73 gramas, 
obtiveram a média de 70,9 gramas e os pintos ao nascer foi registrada média de 
51,52 gramas. 

Muitos são os motivos que podem levar a variação no peso do pinto no 
momento da eclosão, os fatores podem ser linhagens, idade da matriz, peso e níveis 
de nutrientes do ovo, qualidade da casca, perda de peso do ovo durante o período 
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de incubação, entre outros. Os principais motivos que podem influenciar diretamente 
a variação no peso do pinto no momento da eclosão, seguindo uma ordem 
decrescente: peso inicial do ovo fértil (fresco), perda de peso do ovo durante a 
incubação e peso da casca e dos resíduos da eclosão (LEANDRO et  al., 2006). 

A idade da matriz está diretamente ligada ao peso do ovo, que por sua 
vez, possui forte influência no peso do pinto no momento da eclosão. Como as 
matrizes que foram utilizadas para a obtenção dos ovos não eram conhecidas, a 
maneira de se identificar se eram matrizes muito jovens é observando o tamanho 
dos ovos (muito pequenos), e sua homogeneidade, mas essa observação é válida 
dependendo da linhagem a ser utilizada. Tirando o fator idade da matriz, segundo 
LAUVERS et al., (2011), o incubatório é sem dúvida a peça fundamental para a 
produção industrial de pintinhos de um dia. Para poder oferecer um produto de 
qualidade, deve haver um rigoroso controle em todas as suas etapas, que envolvem 
o processo de incubação como: pré-incubação, incubação e pós-incubação. O 
sucesso na atividade da incubação é obtido quando todos esses fatores são 
criteriosamente acompanhados e controlados, pois eles exercem influências diretas 
sobre a taxa de eclosão dos ovos, bem como sobre a qualidade do pintinho de um 
dia.  

 
 

CONCLUSÃO  
O peso do ovo tem influência sobre a eclodibilidade e sobre o peso do 

pinto ao nascer. 
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